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Lēmums par Europass

2018.- ...

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES)

2018/646 (2018.gada 18. aprīlis) par kopēju

sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai

attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām

(Europass) un ar ko atceļ Lēmumu Nr.

2241/2004/EK (publicēts 2.5.2018.)
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2004.-2018.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.

gada 15. decembra Lēmums Nr.

2241/2004/EK par vienotu Kopienas

sistēmu kvalifikāciju un kompetences

pārskatāmībai (Europass), 31.12.2004.



Kāpēc pārmaiņas?

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 2014.gadā:

▰ Uzlabojumi esošajos tiešsaistes rīkos, lai atspoguļotu 

prasmes un kvalifikācijas;

▰ Europass dokumentu apvienošana;

▰ «Vienas pieturas aģentūras» izveide.
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Kādi izaicinājumi?

▰ Pilnībā izmantot Europass potenciālu, lai apmierinātu mainīgās vajadzības;

▰ Novērst pakalpojumu ierobežoto efektivitāti un ērtumu lietotājiem, ko rada 

atsevišķi izveidotie tiešsaistes rīki;

▰ Uzlabot nepietiekamu digitālo savietojamību un tiešsaistes prasmju rīku 

novecojušo raksturu;

▰ Palielināt galalietotāju informētību par esošajiem prasmju un kvalifikācijas 

pakalpojumiem;

▰ Ciešāka sadarbība un saziņa starp valstu centriem, lai uzlabotu instrumentu un 

pakalpojumu efektivitāti un sasniedzamību;
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Kādi risinājumi?

▰ Elektronisks portfolio visām prasmēm un kvalifikācijām

▰ Plašāka piekļuve darba un mācīšanās iespējām Eiropā

▰ Digitālas kvalifikācijas

▰ Viens ES portāls karjeras iespējām, prasmēm un kvalifikācijām

▰ Augstas kvalitātes informācija par prasmju pieprasījumu un 

piedāvājumu 
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Tiešsaistes 

platforma

Europass

E-portfolio

Informācijas nodrošināšana

Savietojamība ar citiem 

informācijas avotiem

Elektroniski parakstīti 

izglītības dokumenti



Jaunais Europass
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E-portfolio
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Informācijas 

nodrošināšana
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Lēmums par Europass (3.pants 2.punkts)

Europass tiešsaistes platforma sniedz pieejamu informāciju vai saites uz pieejamo informāciju 

par šādiem jautājumiem: 

a) mācīšanās iespējas; 

b) kvalifikācijas un kvalifikāciju ietvarstruktūras vai sistēmas; 

c) iespējas validēt neformālo un ikdienējo mācīšanos; 

d) atzīšanas prakse un attiecīgie tiesību akti dažādās valstīs, tostarp trešās valstīs; 

e) karjeras atbalsta pakalpojumi, kas sniedz konsultācijas par starptautisko mācību mobilitāti 

un karjeras vadību; 

f) prasmju apzināšana, kas veikta attiecīgās Savienības līmeņa darbībās un aģentūrās to 

kompetences jomās; 

g) informācija par prasmēm un kvalifikācijām, kas varētu būt būtiska to trešo valstu 

valstspiederīgo īpašām vajadzībām, kuri ierodas vai uzturas Savienībā, lai atbalstītu viņu 

integrāciju.
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Savietojamība ar citiem 

informācijas avotiem
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Lēmums par Europass (4.pants, 8.punkts)

Europass tīmekļa rīki atbalsta un nodrošina 

tehnisko sadarbspēju un sinerģiju ar citiem 

Savienības līmenī un attiecīgā gadījumā arī 

valstu līmenī piedāvātajiem atbilstošajiem 

rīkiem un pakalpojumiem. 
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Elektroniski parakstīti 

izglītības dokumenti
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Elektroniski parakstīti izglītības dokumenti 

▰ Digitālās izglītības rīcības plāns (17.01.2018.)

▰ Europass lēmums (18.04.2018.)
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«Nodrošināt  sistēmu  tādu digitāli  apliecinātu  kvalifikāciju piešķiršanai un digitāli iegūtu prasmju 

apstiprināšanai, kuras  ir  uzticamas, ir dotas vairākās valodās un kuras var glabāt profesionālajos profilos 

(CV), piemēram, Europass. Sistēma pilnībā atbildīs  Eiropas  kvalifikāciju  ietvarstruktūrai mūžizglītībai  

(EKI)  un  Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijai (ESCO)» 

«Europass atbalsta autentifikācijas pakalpojumus attiecībā uz visiem 

digitālajiem dokumentiem vai  informāciju par prasmēm un kvalifikācijām.»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0646&from=en


Kas ir elektroniski parakstīti izglītības 

dokumenti? (digital credentials)

▰ Elektroniski parakstīts dokuments, kas apliecina indivīda 

mācīšanās sasniegumus (formālā, neformālā un ikdienas 

mācīšanās) 

▰ Likumiski līdzvērtīgi drukātiem izglītības dokumentiem 

(sertifikātiem, apliecībām, diplomiem utt.) 

▰ Droši pret viltojumiem (tamperproof) 
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Login to Europass

European Union

View 3' Diptoma in Sociology

“” Diploma in Sociology
Date: 12/05.''2010 Type: Diploma

Credential owner

Achievements

Assessments

Activities

Verification

Signature

Sub-credentials

Other Data.

English

Format

This credential is technically valid.

SOaâ

The credential is dealed. Thiu credential has not been lampereo  with 

since it was issued by the University ol Gozo on  20/02.‘201 0

Owner

This credential was issued to the Leaflet owner.

Revocation

This credential has not been revoked.

A c c r e d i t a t i o n

The issuing organisation is legally authorised to issue this kind  of 

crede stial.

Validity

The credential is still valid.

Verified

Search



23

Paldies!
Jautājumi?

EuropassLV @europasslv europasslv europass@aic.lv


